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 U P R A V E N Ý  P R O G R A M  
 39. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 11. 2016 

 
 

 
 
K odsouhlasení  - zápis z 38. jednání Rady HMP ze dne 15. 11. 2016 
                          
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
1.  Organizační záležitosti  9.00 – 9.10  
2. 23770 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 

a běžných výdajů v kapitole 03 Doprava 
 
- předáno 16.11.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.10 Ing.Kaas 
Ing.Sládek, 
pov. ředitel 
TSK HMP 

3. 23771 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
a běžných výdajů v kapitole 03 Doprava 
 
- předáno 16.11.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.15 Ing.Kaas 
Ing.Sládek, 
pov. ředitel 
TSK HMP 
 

4. 23769 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových 
a běžných výdajů v kapitole 03 Doprava 
 
- předáno 16.11.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.20 Ing.Kaas 
Ing.Sládek, 
pov. ředitel 
TSK HMP 
 

5. 23986 k návrhu na přidělení mimořádné finanční 
podpory v oblasti sportu 
 
- předáno 16.11.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

9.25 Mgr.Fáberová 
 

6. 23261
A 

k návrhu na pořízení změn vlny 10 ÚP SÚ 
hl.m. Prahy na území správního obvodu 
Prahy 4 
+ CD 
 
- předáno 16.11.16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

9.30 Ing.Čemus 
Mgr.Boháč, pov. 
říz. IPR HMP 
Ing.Štěpánek, 

  starosta MČ  
Praha 4, 
Ing.Alinčová, 

  starostka 
MČ Praha- 
Kunratice 
 

7. 23535 ke koncepční studii Bělohorská 
+ CD 
 
- předáno 16.11.16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

9.35 Mgr.Boháč, pov. 
říz. IPR HMP 
 

8. 22516 k Manuálu participace veřejnosti v 
plánování města 
 
- předáno 16.11.16 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kolínská 

9.40 Mgr.Boháč, pov. 
říz. IPR HMP 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
9. 23871 k oznámení záměru městské části Praha 4 

na prodej věci z vlastnictví hlavního 
města Prahy, svěřené do správy městské 
části Praha 4, pozemku v k.ú. Krč, 
předloženého podle ustanovení § 18 odst. 
1 písm. d) obecně závazné vyhlášky č. 
55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává 
Statut hl. m. Prahy, ve znění obecně 
závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl.m. 
Prahy 
 
- předáno 16.11.16 
 

radní Grabein 
Procházka 

9.45 Ing.Svoboda 

10. 22766 k návrhu na výmaz podniku Pražské 
vodárny, státní podnik v likvidaci, se 
sídlem Praha 1, Národní třída 13, IČO: 
000 64 068 z obchodního rejstříku 
vedeného u Městského soudu v Praze 
 
 
 

radní Grabein 
Procházka 

9.50 Ing.Svoboda 

11. 23992 k návrhu na vyřízení podání č.j. MHMP - 
1813224/2016 - OVO - P. Kuriščák, 
podnět k projednání v Zastupitelstvu hl. 
m. Prahy - ohrožení sídliště Písnice v 
Praze 
 
- předáno 21.11.16 
 

radní Lacko 9.55 Ing.Švrčinová 

12. 23435 k vyloučení v zadávacím řízení veřejné 
zakázky a k návrhu na výběr nejvhodnější 
nabídky a uzavření smlouvy včetně 
dodatku č.1 ke smlouvě o dílo s vybraným 
uchazečem na veřejnou zakázku stavba 
č.8548 Kanalizační sběrač H - 
prodloužení do Běchovic, etapa 0001 
Stoka H1 Dolnopočernická, část 02 Nad 
rybníkem 
+ CD 
 
- předáno 16.11.16 
 

radní 
Plamínková 

10.00 Ing.Prajer 

13. 23319 k návrhu na rozhodnutí Rady HMP o 
vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím 
řízení a o výběru nejvhodnější nabídky ve 
veřejné zakázce stavba č. 0100 TV 
Zbraslav, etapa 0013 Romana Blahníka, 
2. část 
 
- předáno 16.11.16 
 

radní 
Plamínková 

10.05 Ing.Vermach,Ph.D. 

14. 23539 k uzavření smlouvy veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavbu Kunratický les 
- účelová lesní cesta 
 
- předáno 21.11.16 
 

radní 
Plamínková 

10.10 RNDr.Kyjovský 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
15. 23163 k návrhu na přiznání odměn ředitelům a 

ředitelkám příspěvkových organizací 
hl.m. Prahy (sociálních zařízení) v 
působnosti odboru ZSP MHMP za I. a II. 
čtvrtletí 2016 
 
- předáno 16.11.16 
 

radní Hodek 10.15 PhDr.Klinecký 
 

16. 23883 k návrhu na aktualizaci Základní sítě 
sociálních služeb podle organizací a 
kapacit na území hl. m. Prahy obsažené v 
příloze Střednědobého plánu rozvoje na 
území hl. m. Prahy na období 2016 -2018 
a pověření k poskytování služby 
obecného hospodářského zájmu 
 
- předáno 16.11.16 
 

radní Hodek 10.20 PhDr.Klinecký 
 

17. 23668 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou účelové neinvestiční 
dotace a úprava rozpočtu v kap. 0546, 
poskytnutí finančních prostředků formou 
účelové neinvestiční dotace a úprava 
rozpočtu v kap. 0504 a navýšení 
neinvestičního příspěvku příspěvkové 
organizaci Centrum sociálních služeb 
Praha v roce 2016 
 
- předáno 21.11.16 
 

radní Hodek 10.25 PhDr.Klinecký 

18. 23767 k návrhu na poskytnutí finančních 
prostředků formou účelové investiční 
dotace společnosti NADĚJE z kap. 0504 
v roce 2016 
 
- předáno 21.11.16 
 

radní Hodek 10.30 PhDr.Klinecký 

19. 23635 k návrhu na udělení grantů hlavního 
města Prahy v působnosti odboru 
zdravotnictví, sociální péče a prevence 
Magistrátu hlavního města Prahy v oblasti 
podpory registrovaných sociálních služeb 
poskytovaných občanům hlavního města 
Prahy pro rok 2016 - dofinancování 
 
- předáno 21.11.16 
 

radní Hodek 10.35 PhDr.Klinecký 

20. 23776 k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 05 
v roce 2016 
 
- předáno 21.11.16 
 

radní Hodek 10.40 Mgr.Vacek 

21. 23615 k projektovému záměru "Mapa 
otevřených škol s paralelním edukačním 
centrem" 
 
- předáno 16.11.16 
 

radní  
Ropková 
 

10.45 Mgr.Němcová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS      PŘIZVANÍ 
22. 23869 k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku 

v režimu zjednodušeného podlimitního 
řízení s názvem Podpora řídicímu orgánu 
při kontrole způsobilých výdajů v oblasti 
staveb a stavebních úprav 
 
- předáno 21.11.16 
 

radní  
Ropková 
 

10.50 PhDr.Hauser 
 
 

23. 23878 k návrhu na jmenování ředitele odboru 
projektového řízení Magistrátu hl. m. 
Prahy 
 
- předáno 16.11.16 
 

ředitelka 
MHMP 

10.55 Ing.Dederová 
Ing.Dobrovský 

24. 23791 k návrhu na výběr nejvhodnější nabídky v 
řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce 
stoupaček a toalet budov v Areálu 
Emauzy“ 
 
- předáno 16.11.16 
 

ředitelka 
MHMP 

11.00 Ing.Pekárková 

25. 23390 k návrhu na podání žaloby ve věci 
náhrady škody za úmyslné jednání 
související s projektem Opencard 
 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
a 
ředitelka 
MHMP 

11.05 JUDr.Mařík 

26. 23758 k revokaci usnesení Rady HMP č. 2895 ze 
dne 15.11.2016 k návrhu programu 
jednání 21. zasedání Zastupitelstva hl.m. 
Prahy dne 24.11.2016 
 
 

primátorka 
hl.m. Prahy 
 

11.10  

27.  Podání    
28.  Operativní rozhodování Rady HMP    
29.  Dotazy, iniciativní návrhy členů Rady 

HMP, různé 
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Materiály zařazené do operativního rozhodování Rady HMP 
 
BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
1. 23138 k návrhu na uzavření dodatku č. 9 k 

Souhrnu smluvních dohod na provedení 
"Souboru staveb městského okruhu v 
úseku Myslbekova - Pelc/Tyrolka" č. 
DIL/21/04/003842/2006 
 
- odloženo na OP 10.11.16 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

2. 23031 k návrhu dodatku č. 33 hospodářské 
smlouvy č. DIL/22/03/000042/2015 
(dříve č. 373/GDS/90, číslo smlouvy 
objednatele: S/109/195/95), uzavřené dne 
13.2.1990, Stavba č.9276 TV Chaby - 
stavba 50 (dříve stavba: JZM II-Chaby PI- 
stavba 7.50) 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

3. 23764 k návrhu na zajištění financování 
realizace dopravního značení pro omezení 
jízd osobních přepravníků na území hl. m. 
Prahy 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

4. 23826 k návrhu na úpravu odpisového plánu a 
využití prostředků fondu investic 
příspěvkové organizace ROPID na rok 
2016 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

5. 22987 k návrhu na uzavření smlouvy o 
zpracování osobních údajů TSK v rámci 
provozu zón placeného stání v hlavním 
městě Praze 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

6. 22296 k návrhu na schválení uzavření smluv o 
zřízení věcného břemene 
 

náměstek 
primátorky 
Dolínek 
 

  

7. 23836 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - 
Zbraslav k podání žádosti na Ministerstvo 
životního prostředí o poskytnutí dotace z 
Operačního programu Životní prostředí na 
realizaci projektu "Snížení energetických 
ztrát ZŠ Vladislava Vančury, Hauptova 
591, Praha - Zbraslav" 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

8. 23840 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - 
Zbraslav k podání žádosti na Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy o 
poskytnutí dotace na spolufinancování 
projektu "Sportoviště Zbraslav, Praha - 
Zbraslav" 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
9. 23886 

 
k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha - 
Kunratice k uzavření dohody s Úřadem 
práce České republiky - krajskou 
pobočkou pro hl.m. Prahu za účelem 
vytvoření pracovní příležitosti v rámci 
veřejně prospěšných prací a poskytnutí 
příspěvku na její vytvoření 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

10. 23929 k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 
12 k podání žádostí o dotace z 
Ministerstva životního prostředí z 
Operačního programu Životní prostředí 
2014 - 2020 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

11. 23899 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy 
v souvislosti s vratkou části účelové 
investiční dotace od MČ Praha 6, která jí 
byla poskytnuta v roce 2015 z Operačního 
programu Životní prostředí ze Státního 
fondu životního prostředí 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

12. 23888 k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v 
roce 2016 o finanční prostředky ze 
státního rozpočtu z Ministerstva pro 
místní rozvoj určené pro MČ hl.m. Prahy 
na úhradu nákladů na sociální pohřby 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

13. 23810 k návrhu na přijetí neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva financí určeného na úhradu 
výdajů vzniklých hlavnímu městu Praze v 
souvislosti s konáním nových voleb do 
zastupitelstva městské části Praha - 
Nedvězí, k návrhu na úpravu rozpočtu 
vlastního hlavního města Prahy v roce 
2016 a k poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace MČ Praha - Nedvězí 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

14. 23829 k návrhu na přijetí neinvestičního 
transferu ze státního rozpočtu z 
Ministerstva vnitra na výdaje jednotek 
sborů dobrovolných hasičů obcí určených 
pro MČ HMP, k návrhu na úpravu 
rozpočtu vlastního hlavního města Prahy 
v roce 2016 a poskytnutí účelových 
neinvestičních dotací městským částem 
hl.m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

15. 23875 k návrhu na přijetí neinvestičních 
transferů ze státního rozpočtu z Úřadu 
práce České republiky na aktivní politiku 
zaměstnanosti určených pro MČ HMP, k 
návrhu na úpravu rozpočtu vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2016 a 
poskytnutí účelových neinvestičních 
dotací MČ hl. m. Prahy 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
16. 23995 

 
  

k návrhu na změnu charakteru části 
poskytnuté neinvestiční účelové dotace z 
rozpočtu hlavního města Prahy MČ Praha 
- Čakovice 
 

náměstkyně 
primátorky 
Kislingerová 

  

17. 22547 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou 
se mění obecně závazná vyhláška č. 
55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se 
vydává Statut hlavního města Prahy, ve 
znění pozdějších předpisů, svěření věci z 
vlastnictví hlavního města Prahy městské 
části Praha 14 (pozemek v k.ú. Kyje) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

18. 22929 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou 
se mění obecně závazná vyhláška č. 
55/2000 Sb. hlm. Prahy, kterou se vydává 
Statut hlavního města Prahy, ve znění 
pozdějších předpisů, svěření správy věcí 
z vlastnictví hlavního města Prahy 
městské části Praha - Dolní Počernice 
(pozemky v k.ú. Dolní Počernice) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

19. 23114 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou 
se mění obecně závazná vyhláška č. 
55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává 
Statut hlavního města Prahy, ve znění 
pozdějších předpisů, svěření správy věci 
z vlastnictví hlavního města Prahy 
městské části Praha 6 (pozemek v k.ú. 
Vokovice) 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

20. 22307 k návrhu na úplatný převod pozemku 
parc. č. 3787 /2 o výměře 12 m2 k.ú. 
Libeň 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

21. 22947 k návrhu na úplatný převod pozemku 
parc. č. 3691/5 o výměře 17 m2 k.ú. 
Libeň 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

22. 23166 k návrhu na úplatný převod pozemku 
parc. č. 2328/4 o výměře 5 m2 v k. ú. 
Záběhlice 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

23. 23563 k návrhu na úplatný převod pozemků 
parc. č. 1771/50 a parc. č.  1771/67, oba v 
k. ú. Hlubočepy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

24. 23057 k návrhu na bezúplatné nabytí pozemků s 
omezujícími podmínkami po dobu 20 let 
parc.č. 150/3, parc.č. 2818/4 a parc.č. 
2818/5  v k.ú. Kyje ve vlastnictví České 
republiky, příslušnost hospodařit: Úřad 
pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, IČO 69797111, se sídlem 
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 do 
vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
25. 23515 k návrhu na bezúplatné nabytí veřejného 

osvětlení v k.ú. Kyje z vlastnictví 
Hampshire Nový Hrádek s.r.o. do 
vlastnictví hl.m. Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

26. 22736 k návrhu na úplatné nabytí komunikace, 
přilehlých chodníků, dopravního značení, 
4 ks uličních vpustí a zeleně v  ul. 
Kolátorova  na pozemcích parc. č. 885, 
886, 896, 897, 3678/1, 3768/1 vedených v 
k.ú. Břevnov za smluvní cenu 1.000,- Kč 
vč. DPH a bezúplatné nabytí 2 ks stožárů 
veřejného osvětlení a kabelového vedení 
v ul. Kolátorova na pozemcích parc. č. 
3678/1 a 3768/1 vedených v k.ú. Břevnov 
z vlastnictví CENTRAL GROUP Kavčí 
Hory s.r.o. do vlastnictví hl. m. Prahy a 
přijetí finančního daru 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

27. 22740 k návrhu na úplatné nabytí pozemků parc. 
č. 478 a 479 v k. ú. Prosek do vlastnictví 
hlavního města Prahy 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

28. 23804 k návrhu na schválení výpovědí 
nájemních smluv 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

29. 22527 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv, dodatků k nájemním smlouvám, 
uzavření smluv o výpůjčce, k návrhu na 
udělení souhlasu s podnájmem a k návrhu 
na výpovědi nájemních smluv 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

30. 23036 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv, dodatků k nájemním smlouvám, 
pachtovní smlouvy a udělení souhlasu s 
podnájmem 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

31. 23666 k návrhu na schválení uzavření nájemních 
smluv, dodatku k nájemní smlouvě, 
uzavření smluv o výpůjčce a k návrhu na 
udělení souhlasu s podnájmem 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

32. 23843 k návrhu na schválení uzavření smluv o 
zřízení služebnosti/věcného břemene 
 

radní Grabein 
Procházka 

  

33. 23774 k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0683 a 
kap. 0662 v roce 2016 
 

radní Wolf   

34. 23603 k návrhu na úpravu limitů počtu 
zaměstnanců a prostředků na platy 
příspěvkové organizace Minor v r. 2016 
 

radní Wolf   

35. 23670 k návrhu na použití finančních prostředků 
z peněžních fondů a úpravu limitů 
odpisových plánů příspěvkových 
organizací v působnosti OZV MHMP v r. 
2016 

radní Wolf   
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BOD TISK                       MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ   
36. 23746 

 
   

k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 a 
příspěvkové organizace Pražská 
informační služba v roce 2016 
 

radní Wolf   

37. 23431 
 
   

k návrhu na uzavření memorand mezi 
Českou republikou - Ministerstvem práce 
a sociálních věcí a Hlavním městem 
Prahou 
 

radní Hodek   

38. 23916 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem 
ukončení financování projektů z 
Operačního programu Praha - 
Adaptabilita v roce 2016 
 

radní  
Ropková 
 

  

39. 23749 k revokaci usnesení Rady HMP č. 3227 ze 
dne 22. 12. 2015 k vyhlášení 12. a 13. 
výzvy k předkládání projektových žádostí 
v rámci prioritní osy 2 Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR 
 

radní  
Ropková 
 

  

40. 23415 k vydání souhlasného stanoviska ke 
změně zápisu právnické osoby Střední 
škola gastronomická a hotelová s.r.o., se 
sídlem Praha 4 - Braník, Vrbova 1233, v 
rejstříku škol a školských zařízení 
 

radní  
Ropková 
 

  

41. 23533 k vydání souhlasného stanoviska ke 
změně zápisu právnické osoby Soukromá 
střední odborná škola a Soukromé střední 
odborné učiliště BEAN, s.r.o., se sídlem 
Českobrodská 362/32a, 190 00 Praha 9, v 
rejstříku škol a školských zařízení 
 

radní  
Ropková 
 

  

42. 23857 k vydání stanoviska k zápisu právnické 
osoby VOŠ Universum s.r.o., se sídlem 
Brodského 1678/3, Praha 4 - Chodov, do 
rejstříku škol a školských zařízení 
 

radní  
Ropková 
 

  

43. 23872 k vydání souhlasného stanoviska k zápisu 
školské právnické osoby Střední škola 
Euroinstitut v Praze, se sídlem 
Plamínkové 1593/2, 140 00 Praha 4, do 
rejstříku škol a školských zařízení 
 

radní  
Ropková 
 

  

44. 23923 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 
organizace Základní škola a Střední škola, 
Praha 10, Vachkova 941, v rejstříku škol 
a školských zařízení 
 

radní  
Ropková 
 

  

45. 23945 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 
organizace Vyšší odborná škola 
zdravotnická a Střední zdravotnická 
škola, Praha 1, Alšovo nábřeží 6, v 
rejstříku škol a školských zařízení, s 
účinností od 1. 1. 2017 

radní  
Ropková 
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46. 23950 k návrhu na změnu zápisu příspěvkové 

organizace Střední průmyslová škola 
strojnická, škola hlavního města Prahy, 
Praha 1, Betlémská 4/287, v rejstříku škol 
a školských zařízení, s účinností od 1. 9. 
2017 
 

radní  
Ropková 
 

  

47. 23866 k návrhu odpovědi paní Martině 
Pospíšilové (kontaktní osoba) na stížnost 
na vedení Gymnázia Karla Sladkovského, 
Praha 3, Sladkovského náměstí 8 
 

radní  
Ropková 
 

  

48. 23903 k dlouhodobé výpůjčce uměleckých děl 
od Galerie hlavního města Prahy 
 

ředitelka 
MHMP 

  

49. 23824 k návrhu na jmenování komise pro 
otevírání obálek a komise pro posouzení a 
hodnocení nabídek v otevřeném řízení 
centralizovaně zadávané veřejné zakázky 
"Pojištění majetku, vozidel a 
odpovědnosti za škodu pro příspěvkové 
organizace v působnosti odboru ZSP 
MHMP" 
 

ředitelka 
MHMP 

  

50. 23778 k návrhu na uzavření Dodatku č. 3 ke 
Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 
NAN/01/06/000542/2007 ze dne 01. 05. 
2007 s Institutem plánování a rozvoje 
hlavního města Prahy 
 

ředitelka 
MHMP 

  

51. 23660 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
12.10.2016 do 18.10.2016 
 

Ing.Ondráčková   

52. 23854 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
19.10.2016 do 25.10.2016 
 

Ing.Ondráčková   

53. 23855 ke Zprávě o výsledcích kontrolních 
činností zabezpečovaných odborem 
kontrolních činností MHMP za období od 
26.10.2016 do 1.11.2016 
 

Ing.Ondráčková   

 
 
 
 

Informace : 
TISK                       MATERIÁL  PŘEDKLÁDÁ 

23798 Informace o zasedání Rady světové památky 
 

radní Wolf 
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